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1. Конкурентоспроможність підприємства

2. Пошук клієнтів і їх обслуговування.

3. Реклама і брендінг.

4. Цінові стратегії

5. Онлайн-маркетинг.

1. У ринковій економіці вирішальним чинником комерційного успіху товару є

конкурентоспроможність. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність

товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми якісними,

технічними, економічними, естетичними характеристиками, а й за комерційними

умовами його реалізації (ціна, терміни поставки, канали збуту, сервіс, реклама).

Більше того, важливою складовою частиною конкурентоспроможності товару є

рівень витрат споживача за період його експлуатації.

Конкурентоспроможність продукції — сукупність якісних та вартісних

характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби покупця.

Всі фактори, що впливають на конкурентоспроможність, можна розподілити на

дві великі групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори — це ті, на які

підприємство впливати не може і в своїй політиці повинно сприймати їх як дещо

незмінне. До них відносяться:

1. Діяльність державних владних структур (фіскальна та кредитно-грошова

політика, законодавство). Наприклад, залежно від характеру податкової політики

(розміри податкових ставок) підприємство отримуватиме високий прибуток чи,

навпаки, зовсім його не отримуватиме.

2. Господарська кон'юнктура. Вона включає кон'юнктуру ринків сировинних та

матеріальних ресурсів, ринків трудових ресурсів, ринків засобів виробництва, ринків

фінансових ресурсів.

3. Розвиток родинних та підтримуючих видів економічної діяльності. Йдеться про

розвиток нових технологій (ресурсозберігаючих, технологій глибокої переробки),

нових матеріалів та джерел енергії. Впровадження їх у виробництво підвищує

науковий та виробничий потенціал підприємства.

4. Параметри попиту. Вони включають зростання попиту на товари, що

виробляються підприємством, його стабільність дає можливість підприємству

отримувати високий прибуток, а також закріпити своє положення на ринку.

Нестабільний попит, зміна вимог покупця до якості продукції підприємства,

зниження платоспроможності населення не створюють умов для забезпечення

певної конкурентоспроможності підприємства.

До внутрішніх факторів належать:

1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства (організаційна та

виробнича структури управління, професійний та кваліфікаційний рівень керуючих

кадрів тощо).

2. Система технологічного оснащення. Оновлення устаткування та технологій,

тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення
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конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва.

3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її

перероблення та величина відходів серйозно впливають на конкурентоспроможність

підприємства. Зменшення виходу готової продукції з сировини, некомплексне її

перероблення призводять до збільшення витрат виробництва, а значить, до

зменшення прибутку, через що не можна розширити виробництво. Внаслідок цього

знижується конкурентоспроможність. І навпаки, поліпшення використання сировини,

її комплексна переробка знижують витрати виробництва, а значить, підвищують

конкурентоспроможність.

4. Збут продукції: його об'єм та витрати реалізації. Цей фактор суттєво впливає

на підвищення конкурентоспроможності підприємства: можна досягти непоганих

результатів у виробництві, випускаючи продукцію вищої якості і відносно невисокої

собівартості, але все буде зведене нанівець через непродуману збутову політику.

Тому підприємство намагається здійснити ефективний збут за рахунок продажу

продукції, необхідної ринку, стимулювання збільшення об'ємів продажів, завоювання

нових ринки збуту. Все це робиться, з одного боку, на основі формування "свого"

покупця, проведення ефективної цінової політики, а з іншого — шляхом

ефективного забезпечення сировиною, необхідними матеріалами та устаткуванням

за доступними цінами.

2. Ринки складаються з покупців, а покупці відрізняються один від одного за різними

параметрами: потреби, ресурси, географічне положення, звички. Будь-який з цих

параметрів може використовуватися в якості основи для сегментування ринку.

Сегментація ринку — розбивка ринку на ділянки (сегменти) за різними ознаками.

Метод сегментації полягає у визначенні на ринку груп покупців, що мають аналогічні

купівельні потреби і характеристики.

Основними критеріями сегментації є наступні:

1) Психографічні:

належність до соціального класу

спосіб життя

поведінкові принципи

очікувані вигоди

2) Демографічні:

вік

стать

розмір сім'ї

тип будинку

рівень освіти

культурне походження

дохід

рід занять

релігійні переконання

раса

національність

3) Географічні критерії:

країна

юридичні обмеження

рівень інфляції

регіон

транспортна мережа регіону
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рівень конкуренції

динаміка розвитку регіону

розмір регіону

чисельність та щільність населення

Обґрунтування і вибір критеріїв сегментації певного ринку залежить від цілей

сегментації підприємством, особливостей ринку, особливостей споживачів та ще

цілого ряду факторів. Сегмент повинен бути досить великим в плані кількості

споживачів, також в плані купівельної спроможності для того, щоб забезпечити

прибутковий продаж. Сегмент, що складається з невеликої кількості покупців з

низькою купівельною спроможністю, не буде прибутковою для підприємства, що

займається продажем великого обсягу товарів.

Вибираючи той чи інший підхід до проведення сегментації, можна керуватися

наступними критеріями:

важливість сегмента для підприємства;

кількісні показники (ємність даного сегмента ринку, ринкова ніша);

доступність освоєння сегмента для підприємства;

прибутковість продукції;

захищеність від конкуренції;

можлива ефективність роботи в цьому сегменті на перспективу.

Позиціонування товару на ринку - дії щодо забезпечення товару

конкурентоспроможного положення на ринку та розробка відповідного комплексу

маркетингу. Мета позиціонування – створення і збереження позиції, яка приносить

довгострокові максимальні прибутки. Якщо сегментування дає характеристики, які

повинен мати товар з точки зору бажань і уподобань, то позиціонування переконує

споживачів, що їм пропонується саме той товар, який вони хотіли б придбати.

Позиція товару на ринку складається з трьох складових:

1. Вибір атрибута позиціонування, тобто деякої корисності товару для клієнта, яка

може стати емоційною причиною його покупки саме в даній фірмі;

2. Позиціонування здійснюється для обраного цільового ринку, так як для різних

аудиторій найбільш привабливі атрибути позиціонування будуть різними.

3. Позиціонування має враховувати позицію конкурентів, які пропонують товари для

того ж цільового ринку.

Існують різні типи позиціонування, але всі вони об'єднані прагненням виділити товар

таким чином, щоб він вигідно відрізнявся в уявленні потенційних споживачів від

аналогічних товарів конкурентів підвищеними або абсолютно новими споживчими

характеристиками.

Параметри (типи) позиціонування:

на основі емоційних цінностей;

на основі співвідношення «ціна/якість»;

з урахуванням споживачів товару;

з урахуванням класу продукту;

з урахуванням конкурентів;

вигоди або вирішення проблеми;

на основі ціни;

на основі іміджу;

на основі високої якості.

Основні принципи позиціонування:
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бути послідовним, використовуючи вибрану позицію, дотримуючись обраного

напрямку, не змінювати позицію протягом тривалого часу. В цьому випадку

клієнти будуть знати і цінувати фірму. Складові позиції можуть час від часу

змінюватися, але не сама позиція. В іншому випадку фірма дезорієнтує клієнтів;

доступність і простота, але в той же час виразність і своєрідність. Щодня люди

сприймають величезну кількість інформації — письмової та усної. При такому

напливі дуже важливо, щоб фірми підносили клієнтам інформацію доступно і

просто;

всі складові бізнесу, повинні послідовно висловлювати обрану позицію,

включаючи рішення про асортимент продуктів і послуг, обслуговування клієнтів,

способи реклами та розподілу.

Основні стратегії позиціонування товару в цільовому сегменті:

1. позиціонування, засноване на відмінній якості товару;

2. позиціонування, засноване на вигодах від придбання товару або на рішеннях

конкретної проблеми;

3. позиціонування, засноване на особливому способі використання товару;

4. позиціонування, орієнтоване на певну категорію споживачів;

5. позиціонування по відношенню до конкуруючого товару;

3. Існує два підходи до поняття бренду:

постановка задачі та індивідуальні атрибути – унікальна назва, логотип, інші

елементи фірмового стилю, в тому числі, візуальні (дизайн, кольорова схема,

шрифти та інше), які дозволяють виділити компанію або продукт брендингу з

числа конкурентів;

імідж, образ, репутація об'єкта, що просувається в очах громадськості (клієнтів,

конкурентів, партнерів).

Розробка бренду є важливим кроком формування власної аудиторії споживачів

продукції або послуг. Брендинг спрямований на підвищення успішності та

прибутковості ведення бізнесу (виконуваної діяльності).

Комплексний брендинг включає такі компоненти як:

Назва. Ім'я бренду визначається в процесі неймінгу. Воно повинно легко

вимовлятися, бути приємним на слух, добре запам'ятовуватися, викликати

позитивні асоціації. Важливо, щоб назва мало коректне значення, виключало

двозначність, суперечливий переклад.

Символ. В якості єдиної символіки бренду використовується логотип, що

включає графічне зображення, стилізоване написання імені, оригінально

оформлену абревіатуру назви чи інше.

Рекламний слоган. Девіз (гасло) торгової марки складається з словосполучення

або невеликого речення. Важливо, щоб він добре запам'ятовувався, був звучним

і правильно позиціонував предмет просування.

Стиль. Фірмовий образ компанії повинен бути єдиним, маючи загальні кольорові

рішення, графічні елементи тощо.

Ефективність і успішність брендингу в чому залежать від того, наскільки повно

дотримані основні принципи цієї діяльності. Принципи брендингу - це та основа, яка

дозволяє перетворити торгову марку в справжній бренд, забезпечуючи тим самим

споживчу прихильність.

Найважливіші принципи брендингу:

1)    Лідерство в категорії
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Сильний бренд забезпечує товару лідерство або за кількістю споживачів, або за

обсягами прибутку. Лідерство за першим критерієм забезпечується за рахунок того,

що бренд відомий великій кількості потенційних клієнтів. Розвинений бренд товару

здатний забезпечити йому лідерство за другим критерієм, так як брендова

продукція, як правило, коштує дорожче конкурентної навіть за умови подібного

набору споживчих характеристик.

2) Довгостроковість і надійність

Продукція, що випускається під розвиненим брендом, завжди асоціюється у

покупців з надійністю інвестицій. Відомий бренд – це завжди довгострокова

перспектива, що позитивно сприймається покупцями.

3) Стійкість до відсутності реклами

Будь-яка продукція в умовах припинення рекламної кампанії втрачає споживачів.

Для розвинених брендів ця цифра становить 2%, в той час, як для нерозвинених

брендів вона збільшується до 10% за один цикл покупки.

4) Мінімізація витрат на рекламу

Цей принцип брендингу дозволяє не тільки досягти, а й утримати лідируючі позиції

на ринку, скоротивши при цьому питомі витрати на рекламу. Навіть у тому випадку,

якщо абсолютні витрати розвиненого бренду вище, ніж витрати конкурентів, в

перерахунку на кількість споживачів вони будуть все одно нижче.

5) Формування споживчої лояльності

Купуючи товар, що просувається під певним брендом, споживач оцінює його якість,

відповідність очікуванням. Якщо товар повністю влаштував споживача при пробній

покупці, він буде купувати продукцію цього бренду і надалі.

6) Однакове сприйняття бренду

Забезпечення однакового сприйняття всіма споживачами – ще один найважливіший

принцип брендингу. Він полягає в тому, що всі споживачі покупають брендовий

товар з однієї причини, яка підкреслюється в масовій комунікації. Назва бренду стає

зрозумілою навіть без назви продукту.

7) Забезпечення конкурентоспроможності

Формування розвиненого бренду товару сприяє збільшенню його

конкурентоспроможності, зниженню уразливості. Кількість розвинених брендів в

одній категорії товарів не перевищує 5–6 позицій, які є лідерами ринку.

8) Збільшення прибутковості

Вартість брендових товарів істотно вище. При цьому собівартість продукції в одній

категорії і приблизно однакової якості рідко відрізняється більше, ніж на 10 – 20%.

9) Еластичність ціни

Попит на товари розвинених брендів еластичний за ціною при її зниженні і не

еластичний при підвищенні. Незначне зниження ціни вводить в коло споживачів

даного товару ту частину потенційної цільової аудиторії, яка раніше не могла

дозволити собі покупку з-за її високої вартості. При підвищенні ціни кількість

покупців практично не змінюється. Все це справедливо тільки в тому випадку, якщо

ціна змінюється в межах однієї цінової категорії.

10) Розширення можливостей збільшення прибутку

Розвинений бренд дозволяє виробнику отримувати прибуток не тільки від продажу

товару, але і іншими способами. Найяскравіший приклад такого отримання прибутку
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– франчайзинг.

Принципи ефективної реклами:

1. гарна ідея - стрижень реклами;

2. інформація про переваги товару;

3. вартість реклами має відповідати вартості товару;

4. використання в рекламі позитивних емоцій;

5. створення власного рекламного образу, стилю;

6. врахування смаків аудиторії.

Рекламне повідомлення має бути:

1) коротким;

2) цікавим;

3) достовірним;

4) зрозумілим;

5) динамічним;

6) повторюваним;

7) образним, оригінальним.

Можна виділити кілька умов підвищення ефективності реклами:

1) роль реклами як складової маркетингового тиску невіддільна від інших факторів

продажу;

2) реклама задовольняє потребу в інформації;

3) реклама ефективна, коли вона фокусується на відмітній властивості товару, що

дає йому перевагу над іншими товарами і позиціонує його в свідомості покупця;

4) базовий ринок рекламованого товару повинен бути досить великим, щоб

компенсувати витрати на рекламну кампанію, і фірма повинна мати у своєму

розпорядженні необхідні фінансові ресурси, щоб інтенсивність реклами допомогла

подолати бар'єри сприйняття.

4. Ціна - грошовий вираз товарної вартості продукції. Значення ціни величезне: вона

визначає структуру і об'єм виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл

товарної маси; впливає на масу прибутку, рентабельність продукції і виробництва,

на рівень життя суспільства.

Формування цін:

1. Оптова ціна виробника = Собівартість виробництва і реалізації + Прибуток

виробника.

2. Оптова відпускна ціна = Оптова ціна виробника + Непрямі податки (акциз, ПДВ).

3. Оптова ціна закупівлі = Оптова відпускна ціна + Посередницька надбавка.

Посередницька надбавка = Витрати посередника + Прибуток посередника + ПДВ.

4. Роздрібна ціна = Оптова ціна закупівлі + Торговельна надбавка.

Торговельна надбавка = Витрати торгівлі + Прибуток торгівлі + ПДВ.

Ціни класифікуються за кількома ознаками.
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I. Диференціація цін за ступенем участі держави у ціноутворенні:

1. Ринкові ціни - складаються в процесі взаємовідносин суб'єктів ціноутворення на

ринку під впливом кон'юнктури:

- Вільні;

- Монопольні;

- Демпінгові.

2. Регульовані ціни - складаються на ринку в процесі прямого державного впливу:

- Фіксовані;

- Граничні.

II. Диференціація цін по транспортній складовій. Здійснюється залежно від

порядку оплати транспортних витрат. На практиці це відбивається в системі

франкування цін. «Франко» означає до якого пункту на шляху руху продукції від

виробника до споживача транспортні витрати включені до складу ціни:

1. Франко-склад постачальника - ціна продукції на складі постачальника;

2. Франко-станція відправлення - п.1 + витрати з доставки на станцію відправлення;

3. Франко-вагон станція відправлення - п.2 + витрати по завантаженню у вагони на

станції відправлення;

4. Франко-вагон станція призначення - п.3 + витрати з транспортування до станції

призначення;

5. Франко-станція призначення - п.4 + витрати по вивантаженню з вагонів на станції

призначення;

6. Франко-склад споживача - п.5 + витрати з доставки від станції призначення до

складу споживача.

Цінові стратегії - обґрунтований вибір ціни (або переліку цін), спрямований на

досягнення максимального (нормативного прибутку) для фірми на ринку в рамках

планового періоду.

Комерційна практика дозволяє виділити кілька типових стратегій ціноутворення:

стратегії преміального ціноутворення;

стратегії нейтрального ціноутворення;

стратегії цінового прориву.

Стратегії преміального ціноутворення складаються у встановленні цін на рівні

більш високому, ніж, на думку більшості покупців, повинен коштувати товар з даною

економічною цінністю, і отримання вигоди від високої прибутковості продажів у

вузькому сегменті ринку.

Ціни сприймаються покупцями як завищені по відношенню до економічної цінності

товару. Але це співвідношення цінності і ціни влаштовує певне вузьке коло покупців.

Фірма отримує прибуток за рахунок продажу товару за цінами з преміальною

надбавкою в цьому вузькому сегменті ринку.

Переваги стратегії преміального ціноутворення:

• висока ціна забезпечує досить великий обсяг прибутку навіть при значних витратах

на виробництво і продаж товару в початковий період його випуску;

• висока ціна дозволяє стримувати купівельний попит на новий товар, адже при

більш низькій ціні фірма не змогла б задовольнити потребу в товарі в зв'язку з
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обмеженістю своїх виробничих можливостей;

• висока первісна ціна сприяє створенню іміджу якісного товару, що може надалі

істотно полегшити його реалізацію при зниженні ціни;

• помилка в завищенні первісної ціни може бути легко виправлена шляхом її

зниження, так як покупці більш прихильно відносяться до зниження ціни, ніж до її

підвищення.

Основний недолік цієї цінової стратегії полягає в тому, що висока ціна товару

приваблює конкурентів.

Стратегії цінового прориву полягають у встановленні цін на рівні більш низькому,

ніж, на думку більшості покупців, заслуговує товар з даною економічною цінністю, і

отримання великої маси прибутку за рахунок збільшення обсягу продажів і

захопленої частки ринку.

Ціни сприймаються покупцями як дуже низькі, низькі чи помірні відносно економічної

цінності товару. Це дає змогу фірмі захопити значну частку ринку і отримувати

великий обсяг прибутку при низькій її частці в ціні товару.

Низька ціна обмежує прибутковість тих фірм, які починають розробляти новий товар

і хочуть вийти з ним на ринок; вона дозволяє фірмі завоювати сильні позиції на

ринку в період впровадження товару; може створити цінову репутацію товару, яку

важко змінити. Якщо низькі ціни забезпечують успіх фірмі, то конкуренти знизять

ціни на свої товари. Стратегія низьких цін переслідує в основному мету отримання

довгострокового прибутку. Проведення політики низьких цін доцільно в тому

випадку, якщо витрати в розрахунку на одиницю продукції швидко скорочуються із

зростанням обсягу продажів.

Стратегію нейтрального ціноутворення фірми вибирають найчастіше вимушено,

коли не бачать реальних можливостей застосувати стратегію преміального

ціноутворення або стратегію цінового прориву. Така стратегія застосовується,

наприклад, на тих ринках, де покупці дуже чутливі до рівня цін, що не сприяє

преміальному ціноутворенню. Вона також використовується на ринках, де

конкуренти жорстко відповідають на будь-яку спробу змінити сформовані пропорції

продажів, що робить небезпечною стратегію цінового прориву.

При стратегії цільових цін метою є певний розмір прибутку, наприклад, високий

прибуток протягом деякого конкретного року, задовільний обсяг прибутку протягом

ряду років, одержання визначеного відсотка прибутку на вкладений капітал. При

реалізації цієї стратегії можуть змінюватися обсяги продажу і ціни, але

запланований розмір прибутку повинен бути забезпечений.

5. Будь-який бажаючий від новачка до досвідченого підприємця може отримати

вигоду від бізнесу в інтернеті. Для цього необхідно здійснити 6 наступних кроків:

Крок 1 - знайти потребу та заповнити її

Щоб підвищити свої шанси на успіх, слід почати з ринку. Потрібно знайти групу

людей, які шукають рішення проблеми, але не мають значних результатів. Інтернет

полегшує цей вид дослідження ринку:

відвідайте інтернет-форуми, щоб побачити, які питання люди задають і які

проблеми вони намагаються вирішити;

зробіть дослідження ключових слів, щоб знайти ключові слова, які багато людей

шукають, але не багато сайтів відповідають цим запитам;

перевірте ваших потенційних конкурентів, відвідавши їх сайти і беручи до уваги

те, що вони роблять, щоб заповнити попит. Потім ви можете використовувати те,

що ви дізналися і створити продукт для ринку, який вже існує - і робити його
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краще за конкурентів.

Крок 2 – описати контент

Є перевірена формула, яка проводить відвідувачів через процес продажу з моменту

їх надходження до моменту здійснення покупки:

Викликайте інтерес привабливим заголовком.

Опишіть проблему, яку вирішує ваш продукт.

Встановіть свою перевагу у вирішенні цієї проблеми.

Додайте відгуки від людей, які використовували ваш продукт.

Говоріть про продукт і про те, яку користь він приносить користувачеві.

Зробіть пропозицію.

Встановіть сильну гарантію.

Створіть терміновість.

Запитайте про покупку.

Протягом всього процесу, ви повинні зосередитися на тому, наскільки ваш продукт

або послуга є унікальною можливістю вирішити проблеми людей або зробити їх

життя кращим. Поставте себе на місце клієнта й запитайте: чим цей продукт

важливий для мене?

Крок 3 - розробити і побудувати свій веб-сайт

Після того як ви виявили ваш ринок і продукт, тепер ви готові для веб-дизайну.

Навігація повинна бути максимально простою. У вас є менше п'яти секунд, щоб

захопити чиюсь увагу. Кілька важливих моментів потрібно мати на увазі:

Виберіть один або два простих шрифти на білому фоні.

Зробіть навігацію на кожній сторінці простою і ясною.

Використовуйте графічні, аудіо або відео матеріали, тільки якщо вони

покращують ваше повідомлення.

Максимально полегшуйте покупки - не більше двох кліків між потенційним

покупцем і оформленням замовлення.

Ваш сайт - це ваш онлайн-магазин, і тому потрібно зробити його зручним для

замовника.

Крок 4 - використовуйте пошукові системи для залучення цільового

покупця на ваш сайт

Платна клік-реклама - це найпростіший спосіб підвищити трафік на новому сайті.

Вона має дві переваги. По-перше, контекстна реклама з'являється на сторінках

пошуку відразу, а по-друге, контекстна реклама дозволяє перевірити різні ключові

слова, а також заголовки, ціни та стратегії продажу. Ви не тільки отримаєте

миттєвий трафік, але ви також можете використовувати PPC-рекламу, щоб

дізнатися свої кращі із високим рівнем конверсії ключові слова. Потім ви можете

розподілити ключові слова по всьому сайту, що допоможе підвищити ваш рейтинг в

органічних результатах пошуку.

Крок 5 - створити експертну репутацію для себе

Люди використовують Інтернет для пошуку інформації. Надавайте цю інформацію

безкоштовно і ви отримаєте більше трафіку і кращі ранжування в системі пошуку.

Секрет в тому, щоб завжди включати посилання на ваш сайт відповідно до кожного

шматочку інформації.

Віддайте безкоштовно експертний контент. Створюйте статті, відео або будь-який

інший контент, який люди вважатимуть корисним. Поширюйте цей контент через

онлайн-каталоги статей або сайти соціальних мереж.
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Включіть посилання "Надіслати другу" на цінний контент на вашому сайті.

Станьте активним експертом в галузевих форумах і соціальних мережах, де

розміщено ваш цільовий ринок.

Ви отримаєте нових читачів. Але ще краще, якщо кожен сайт, який відправляє свій

контент, буде посилатися на ваш сайт. Пошуковики люблять посилання з

відповідних сайтів і винагородять вас в рейтингу.

Крок 6 - збільшити свій дохід за допомогою фонового продажу та

додаткового продажу

Однією з найважливіших стратегій інтернет-маркетингу є розробка цінностей

клієнта. Принаймні 36 % людей, які придбали щось у вас, будуть купувати у вас

знову, якщо ви будете слідувати з ними. Висновок полягає в тому, що перший

продаж - це однозначно найскладніша частина. Тому використовуйте додатковий

продаж, щоб змусити клієнтів купувати знову:

Пропонуйте продукти, які доповнюють початкову купівлю.

Розсилайте електронні купони лояльності, які можна обміняти під час

наступного візиту.

Пропонуйте супутні товари.

Заохочуйте своїх клієнтів за їх лояльність, і вони стануть ще більш лояльними.

Питання для самоконтролю:

1. Конкурентоспроможність продукції: сутність і фактори

2. Сегментація ринку: критерії та вибір сегментів

3. Позиціонування товару: елементи, принципи та стратегії

4. Брендинг: визначення, принципи, компоненти

5. Основні принципи ефективної реклами

6. Ціна: сутність та класифікація

7. Цінові стратегії: сутність та класифікація

8. Основні принципи створення і розвитку онлайн-бізнесу
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